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                                                  Presidentens hjørne 

 

Trondhjem Rotary Klubs Fond. 

 

Framsynte medlemmer i Trondhjem Rotary Klub opprettet i 

1982 et fond for klubben. 

Grunnkapitalen – kr 2.050,00 – var kanskje ikke all verden, 

men har vist seg å være et meget godt utgangspunkt.  Formålet 

har vært og er, å yte økonomisk støtte til tiltak – fortrinnsvis 

slike som har tilknytning til Rotary. 

Det er imidlertid noe uklart i vedtektene når det kan bevilges 

penger fra fondet. Det har vært sagt og fortalt at fondets midler 

ikke kan røres, før det er minst kr 100.000,00 på fondet.  Men 

det står ikke noe om dette i vedtektene. 

Et annet forhold som volder oss en del utfordringer er 

endringsreglene.  Det står i § 6; Disse vedtekter kan endres av 

et medlemsmøte i klubben dersom minst 2/3 av de 

tilstedeværende stemmer for endringen.  Dog må de som 

stemmer for endringen utgjøre mer enn 2/3 av klubbens totale 

medlemstall.  Videre står det at; Forslag om slik endring skal 

først behandles av fondets styre og fremlegges som forslag i 

ordinært medlemsmøte minst 3 uker før det møte der endelig 

vedtak fattes.  Jeg er enig i og inneforstått med at det ikke skal 

være lett å endre slike regler. Likevel mener vi det er riktig å se 

på vedtektene. 

Vi nedsatte en arbeidsgruppe for å gjennomgå vedtektene.  

Arbeidsgruppa som består av Arne Per Kvalø, Bodil Birkeland 

og Sverre Kirksæther har kommet med et forslag til nye 

vedtekter. 

Vi orienterte om dette på medlemsmøte 4. mai.  Vi tar sikte på 

å legge fram forslaget om nye vedtekter 15. juni i år.  Vi skal 

sende ut de eksisterende vedtektene og forslaget til nye 

vedtekter i god tid før 15. juni.  Imidlertid, det som blir den 

største utfordringen, er at det er mer enn 2/3 av klubbens totale 

medlemmer tilstede 15. juni.  Vi er i dag 85 medlemmer. Det 

vil si at 2/3 er mer enn 57 medlemmer.  Med bakgrunn i at vi 

har flere medlemmer uten møteplikt, er vi sjelden flere enn 40 

medlemmer tilstede på medlemsmøtene. 

Jeg ønsker selvfølgelig at minst 57 medlemmer møter, men jeg 

er realist av natur og innser at vi må skaffe oss fullmakter fra 

de av medlemmene som ikke kan være tilstede. Informasjon 

om dette vil bli sendt ut i løpet av mai måned, slik at alle vil ha 

god tid på å sette seg inn i forslagene til endringer.  Mitt ønske 

er; sett av 15. juni 2005 fra kl 1200 til 1315, og møt opp i 

Rotaryklubben din. 

 

Buvika i mai 2005 

                                                                             Eivind Stende 

 

Klubben i april 
06.04 President Eivind Stende ledet møtet. Georg Müller 

takket for den overveldende responsen som pavens død 

hadde gitt. 

3 min. ved Pål Moxnes som har skifta jobb og er nå leder for 

ulike prosjekter her, bl.a. en utredning om ”vitnestøtte”, dvs. 

støtte til vitner før, under og etter rettssaker. 

Knut Lund holdt foredrag om firmaet K. Lund, som 

oldefaren starta i 1874. Agentur for landbruksmaskiner først, 

men det ble meir og meir rør. Fra 1909 hadde de skriftlige 

lærlingekontrakter med 4 års læretid.  Faren, arkitekt og 

rørleggermester, tok over i 1951 og satte opp Rørgården i 

Sandgata. Med de store oppdragene ved aluminiumsverket i 

Mosjøen ble firmaet industrirørlegger. I 1984 ble Knut 

daglig leder. I 1990-91 ble firmaet omorganisert i et engros-

A/S og en rørleggerbedrift. Gjennom bedriftsutvalget var 

kommunikasjonen med de ansatte god – også når upopulære 

tiltak måtte til. I 2002 ble engros- virksomheten solgt til 

Ahlsell. Rørleggerbedriften ble i fjor sommer overdratt til 

daglig leder og teknisk sjef. Knut er eier av K.Lund Holding 

A/S og går framtida fortrøstningsfullt i møte. 

 

13.04. Presidenten ledet møtet. 

3 minutter ved Siri Hustad som sa ”takk og pris” for at 

kommunen nå ruster opp skolene etter tur, bl.a. Strindheim 

skole der barna hennes går. Alle er fornøgd. 

Foredrag ved Albert E. Olsen. Det har vært en dramatisk 

forandring i bransjen. Av rørgrossister er det bare tre igjen. 

Denne delen av AEO er solgt ut og pengene brukes til å 

styrke maskindelen. AEO skal være en handelsbedrift innen 

tekniske artikler. Det er nå 250 ansatte. Bedriften er delt i et 

holdingsselskap og et operativt selskap. Albert jr. er adm.dir. 

i AEO og samtidig styreformann i alle datterselskapene. 

Hovedanlegget i Fossegrenda ble tatt i bruk i 1976. Dessuten 

har bedriften anlegg i Bergen, Bodø, Harstad, Kirkenes, 

Kristiansund, Mo i Rana, Mosjøen, Oslo og Tromsø. Det ble 

et rimelig godt resultat i 2004 og det vil bli utfordrende og 

spennende i framtida. Albert mener at grunnlaget er lagt for 

drift i fjerde generasjon, etter at bergenseren som var 

maskinist på hurtigruta, gikk i land i Trondheim og grunnla 

bedriften i 1902. 

20.04.Presidenten fortalte at vår klubb var blitt kåret til 

beste klubb i distriktet ang eksterne prosjekter og nr.2 når det 

gjelder bidrag til Rotary Foundation (året 04/05). Linn 

Torildson fra Minnesota, som var utvekslingsstudent hos oss 

i 1978 hilste og takket klubben. Hun bur nå i Kuwait. 

Peder Widding holdt 3 min. om fjernhandel. Så seint som i 

1945 dro frøyværinger til Rissa og byttet til seg poteter,havre 

og bygg, kjøtt og flesk mot småsei. Ikke penger. 

Ellers hadde yrkeskomiteen lagt opp til et fint program om 

skolebedrifter. Vi hadde besøk av Irene Laukholm fra Ungt 

entreprenørskap,og to elever,Håvard Landrø Nilsen og 

Kent Johansen og lærer Torgeir Tunheim fra KVT. De 

fortalte om skolens arbeid med ungdomsbedrifter og spesielt 

om de to elevenes prosjekt: En skolecup og tilhørende 

heimeside på internett. Nå ønsker skolen mentorer fra 

Trondhjem Rotary Klub. 

 

Vårvise 
De’r linnvær i skogen,                         Det blonker i vatten 

det pipler tå gren,                                 og blinker i tårn. 

det varmer om hjarte                           En blåveis har vakne,                     

og tiner kring sten.                               i barflekken står’n. 

Kom inn-åt meg jente,                         Kom inn-åt meg jente,                     

no er du så pen.                                    for no er det vår’n 

                                 Einar Skjæråsen 



 

 

         

         

 

              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
27.04. Presidenten ledet møtet. 

3 minutter ved Jan Lauritz Opstad som snakka om 

keiserbesøket 12. mai. Kunstindustrimuseet har Skandinavias 

største japanske kunstsamling med ca 3000 gjenstander som 

keiserparet vil få se under sitt besøk her. 

Foredrag ved kommuneoverlege Helge Garåsen om 

”Primærhelsetjenesten i endring, hvordan møte 

morgendagens utfordring”.  64 av 100 innbyggere over 75 år 

legges årlig inn på sjukehus. Dette tallet øker kraftig og 

sjukehuset vil nesten sprenges. Om noen år vil det se ut som 

om St.Olavs Hospital bare vil ha plass til denne alders- 

gruppen. Hver 3. krone av samfunnets midler vil etter hvert 

gå til helsevern, trygder etc. 

For å bøte på dette må det jobbes med kvaliteten på helheten 

i behandlingen av pasienter. Svaret på dette er stort sett å øke 

behandlinga i primærhelsetjenesten og først og fremst la 

sjukeheimene overta meir. Hos eldre pasienter må det jobbes 

meir med hele sjukdomsbildet,. Sjukehusene har en tendens 

til å konsentrere seg om hver enkelt sjukdom. 

 

Portrettet: Kjell Narve Ludvigsen 
 

Trondheims siste general er uenig i at 

den del av Forsvaret som kun har  

rent nasjonale oppgaver, skal svekkes 

 så stekt som det nå legges opp til. Si- 

vile myndigheter, særlig politiet, vil i  

framtida ha et økt behov for støtte fra 

Heimevernet og Forsvarets spesialav- 

delinger ved for eksempel terrorak-  

sjoner og naturkatastrofer. 

 

Men Kjell Narve Ludvigsen presiserer at han er svært glad for 

at han ikke lever i et samfunn der generalene bestemmer. 

Stortinget vedtok10.juni 2004 å legge om Forsvaret fra et 

invasjonsforsvar til et innsatsforsvar, særlig til internasjonal 

bruk og en kraftig omorganisering av Forsvaret. Det innebar 

bl.a., mot Forsvarssjefens råd, nedlegging av 

Landsdelskommando Sør- Norge (LDKS) i Trondheim som ble 

opprettet for to år siden. Samtidig ble stillingsvernet til 

offiserene fjernet.  Etter 3 dagers sørgetid samlet Ludvigsen 

sine 45 medarbeidere. Lojalt la de sammen en strategi for 

hvordan nedlegging av kommandoen skulle skje. Å ta vare på 

sine dyktige medarbeidere har vært et svært viktig hensyn for 

generalen. Pr. 12 mai, da den formelle ansvarsoverføringa 

skjedde, hadde 30 av de 45 fått seg ny jobb. Sjøl har han sagt at 

han ikke vil forlate sin plass i Trondheim før den fulle 

avviklinga skjer den 1. august i år. Etter dette er han villig til å 

”ta hvilken som helst stilling” han måtte tilbys for å bidra til at 

Forsvaret lykkes på sin nye veg. 

Kjell Narve Ludvigsen er kjent for å si det han mener til sine 

overordnede. Det har tydeligvis ikke hindret en meget rask 

karriere. Som sersjant i året 1966/67 syntes han at soldatene ble 

behandlet dårlig. Han ville forandre på dette og søkte 

Krigsskolen. Seinere ble det bl.a. Hærens Fallskjermjegerskole, 

NTH, Hærens stabsskole,US Army Command and General 

Staff College og NATO Defence College. I 1989 ble 

Ludvigsen oberst. Men så tok det 8 år før neste opprykk til 

brigader. Det hadde, sier han, sammenheng med at han, da han 

i 92/93 var norsk kontigentsjef i FN-styrken i Sør-Libanon, 

uttalte at israelerne var okkupanter og var et lovlig mål i 

henhold til Folkeretten. Det ble slått stort opp i pressen. Han 

ble ikke refset, men måtte forklare seg for Forsvarssjefen og 

FNs hovedkvarter. 

Kjell Narve er fra Fredrikstad, men trives godt i Trondheim. 

Han har gått 4-5 år på NTH, var oberst her i 4 år og siden 1999 

DK-sjef og LDKS-sjef med generalmajors grad.. Han er gift 

med Herdis fra Evenes (der familien for øvrig har ei fin hytte). 

Sammen har de to døtre. I tillegg har han tre døtre fra et 

tidligere ekteskap. Han er mye opptatt av sine barns liv og 

utvikling. Familien bygger nå på huset i Jonsvannsvegen. Hvis 

han skal jobbe videre i Norge, så ser han helst for seg pendling. 

”Til nå har kona flytta med meg overalt. Men nå kan hun få 

bestemme om det blir flytting”. For generalen er det viktig å 

holde seg i god fysisk form, for det hjelper han til å holde 

koken i jobben. Derfor trener han sin 100 kilos kropp 15 

ganger i måneden, ofte sammen med kona. 58-åringen løper nå 

3000 meteren på ca 13 minutter! Frustrasjoner løper han av seg 

og er ikke sur når han er heime, ifølge kona.. 

Kjell Narve innrømmer at hans 5 døtre har inspirert han til å 

bidra til kvinnenes inntog i Rotary og til reell likestilling i 

samfunnet. Han kom inn i Rotary i 2000 og prioriterer Rotary-

møtene svært høgt. Der får han atspredelse og impulser, 

kunnskap om mange emner og møter interessante mennesker. 

 

 

Oppmøteprosent siste 12 måneder
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Kalenderen resten av Rotary-året. 
 

18.05. Industriutvikling for livskvalitet og bærekraft v/ 

Kristin Støren Wigum 

25.05. En 150-årig familievirksomhet i omstilling v/ 

Francis Kjeldsberg 

01.06. Bedriftsbesøk på Nordre Avlastingsveg 

08.06. Kunstig intelligens v/ Ketil Bø 

15.06. Opptak av nye medlemmer. Endring av vedtekter. 

22.06. Foredrag v/ Gunnar Flikke 

29.06.  Presidentskifte på Snefugl Gård i Buvika 

 

 

Hjernetrening 

 
Espen skal ha møte med Per og Sigurd. Han har smurt 

rundstykker til dem.  Det er tre ulike pålegg, og det finnes 

like mange med syltetøy , honning og ost 

Espen , Per og Sigurd får like mange rundstykker hver. 

Espen  får dobbelt så mange med ost som Per, men bare 1/3 

så mange med honning som Sigurd. Alle tre får mindre enn 5 

rundstykker hver. Hvor mange rundstykker med syltetøy får 

Espen? 

 

Redaktør: Odd Bardal, tel.73 96 79 44, mobil 95 02 00 88 

                                      e-post odd@bardal.no 

 


